Společnost přátel gymnázia
Český Brod

Výroční zpráva
za školní rok 2012 - 2013
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Úvod
Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia
v Českém Brodě, o její činnosti, složení a hospodaření ve školním roce 2012 - 2013
včetně plánovaných příjmů a výdajů na školní rok 2013 - 2014.

Petra Straková
předsedkyně HV SPG
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Školní rok 2012 - 2013
Společnost přátel gymnázia je právním subjektem, který prosazuje oprávněné zájmy
žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělání. Podílí se spolu
s Gymnáziem Český Brod na koordinaci výchovného působení rodiny a školy, pomáhá
škole v plnění úkolů v oblasti výchovné a materiální.
Tato společnost je koncipována tak, že umožňuje přístup a podíl na činnosti včetně
rozhodovací pravomoci i dalším fyzickým a právnickým osobám.
V rámci úzké spolupráce se školou má na zřeteli skutečnost, že Gymnázium Český Brod
je školou se všeobecným zaměřením, jejímž hlavním cílem je příprava žáků ke studiu na
vysokých školách všech typů, výchova adaptabilních a flexibilních absolventů
s dostatečným kulturním povědomím, kteří nemají problémy s komunikací v cizích
jazycích, umí se orientovat v problémových situacích a jsou schopni týmové práce.
Společnost přátel gymnázia Český Brod byla založena dne 26. února 1992 jako
sdružení. Sídlo organizace je na adrese Český Brod, Vítězná ul. čp. 616. Českým
statistickým úřadem bylo společnosti přiděleno identifikační číslo: 44678754. Hlavní
výbor této organizace má 12 členů.
Hlavní výbor společnosti je zároveň základním článkem jejího řízení a je složen ze
zástupců všech tříd ve škole. Tito zástupci tříd jsou voleni na schůzkách rodičů vždy při
vzniku nové třídy. Ze svého středu volí zástupci tříd předsedu a hospodáře společnosti.
Předseda zastupuje společnost navenek a je oprávněn jednat jejím jménem. Hospodář
odpovídá za správu finančních prostředků společnosti, přičemž dbá na jejich účelné
využití a uložení v bankovních ústavech.
Hlavní výbor se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ve školním roce. Plénum
společnosti je posléze informováno prostřednictvím zástupců tříd na třídních schůzkách
o projednávaných věcech. Funkce předsedy společnosti je neslučitelná s funkcí ředitele
školy. Předsedou společnosti nemůže být ani jiný člen pedagogického sboru. Ředitel
školy s jedním zástupcem – pedagogem je zván k jednáním hlavního výboru, zde se
obě strany informují o nejdůležitějších problémech a otázkách a snaží se je řešit.
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který se platí jedenkrát ročně v předem stanovené výši stanovené hlavním výborem. Na
žádost sociálně slabších rodičů lze příspěvek hradit v dohodnutých splátkách. Dalším
zdrojem příjmů jsou zejména dary sponzorů. Může jím být i účastnický příspěvek
každého, kde o členství požádal, a to nejméně ve výši stanovené hlavním výborem pro
finanční příspěvek rodičů žáka. Finanční otázky, zejména schválení návrhu rozpočtu pro
školní rok, řeší hlavní výbor vždy na prvním zasedání každého školního roku, případnou
úpravu rozpočtu lze schválit na každém jednání hlavního výboru, o čerpání finančních
prostředků informuje plénum prostřednictvím jednotlivých zástupců tříd. Při vytváření
svého rozpočtu vycházela společnost ze skutečnosti, že k 30.9.2012 pro školní rok
2012-2013 studovalo ve škole 298 žáků ve 12.třídách a pedagogickou činnost
vykonávalo 28 pracovníků.
Počáteční stav účtu společnosti k 1.9.2012 byl následující: pokladna 2.523,- Kč, BÚ
159.794,52 Kč. Výdaje byly schváleny na částku 192 411,- Kč. Předpokládané příjmy
208.600,- Kč (298 x 700,- Kč). Stav účtu společnosti k 1.9.2013 byl následující:
pokladna 27.284,- Kč, BÚ 227.335,37,- Kč. Schválený rozpočet SPG Český Brod na
školní rok 2012-2013 a čerpání rozpočtu SPG Český Brod ve školním roce 2012-2013
tvoří nedílnou přílohu této zprávy a odpovídá i skutečně vynakládaným finančním
prostředkům na jednotlivé účely. Těmito byly v uplynulém školním roce např. Klub
mladých diváků, příspěvky na výměnné zájezdy, kterými studenti rozvíjejí a upevňují své
zahraniční kontakty. Společnost finančně podporuje pořádání výchovně sportovních akcí
- lyžařských výchovně výcvikových zájezdů, podporuje soutěže pro studenty a
olympiády, kterých se studenti účastní a zde dosahují velmi kvalitních výsledků.
Společnost také odměňuje nejlepší studenty podle pravidel schvalovaných HV SPG.
Společnost pravidelně přispívá z rozpočtu na volnočasové aktivity pedagogů věnované
studentům, dále na internetové připojení školy v souvislosti s jeho účelným využíváním
studenty a pedagogy v rámci školní přípravy.
Ve školním roce 2012-2013 se konalo celkem šest jednání hlavního výboru Společnosti
přátel gymnázia Český Brod, a to ve dnech 18.9.2012, 25.9.2012, 6.11.2012, 8.1.2013,
11.4.2013 a 4.6.2013. Pro školní rok 2013-2014 jsou plánována rovněž minimálně čtyři
jednání HV SPG. Během těchto jednání se společnost měla a má možnost vyjádřit ke
koncepci výchovně vzdělávací práce školy a konzultovat ji s ředitelem gymnázia a
podávat návrhy na zkvalitnění této práce. Konzultuje podmínky zabezpečení školy po
stránce materiální, personální, hospodaření školy, jejího provozu včetně stravování a
hygieny. Z každého jednání se pořizuje zápis.
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aktivně zajímají o školní výsledky studentů i o jejich volnočasové aktivity. Je třeba
vyzdvihnout úzkou spolupráci školy a Společnosti přátel gymnázia Český Brod při
pořádání školních akcí během školního roku.
Během školního roku jsme se pořadatelsky podíleli na některých akcích školy. 6. října
2012 se konal Sraz absolventů, 3.11.2012 proběhla Beánie Prima – uvítání studentů
prvních ročníků, dále jsme 24.11.2012 spolupracovali s občanským sdružením Magráta
při akci Andělské zvonění. Ve dnech 26.-27.4.2013 jsme pomáhali třídě 4.a 8 s již
tradičním Bazarem, z jehož výtěžku byly zakoupeny rámy pro výtvarné práce studentů
na výzdobu chodeb.
Studenti se bezplatně podíleli na všech akcích, také se zúčastnili sběru papíru a výtěžek
z těchto akcí a jejich sbírka mezi sebou byla použita za přispění SPG na nové potahy
sedaček na chodbách.
V tomto školním roce byli velice štědří rodiče studentů. Školu podpořili jak finančními
dary, tak i dary věcnými. Celkový výčet sponzorů najdete v příloze č. 2 této výroční
zprávy. Z finančních darů byly např. zakoupeny židle do třídy 3.a8, elektrické vysoušeče
rukou, žehlička do výtvarné výchovy, předplatné Respekt a nové potahy sedaček na
chodbách školy.
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HOSPODAŘENÍ
PŘÍJMY
Příspěvky
Dotace
Sponzorské dary
Ostatní
Celkem

222.900
85.000
103.268
59.025,32
470.193,32

VÝDAJE
Dle rozpočtu
Dotace
Schválené výdaje
Ostatní
Celkem

182.217
65.000
85.619,47
34.288
367.124,47

Tato výroční zpráva Společnosti přátel gymnázia Český Brod byla schválena na jednání
hlavního výboru, které se konalo 5.11.2013 počtem 8 hlasů přítomných členů.

Přílohy tvořící nedílnou součást této výroční zprávy:
1. Čerpání rozpočtu SPG ve školním roce 2012-2013
2. Seznam sponzorů
3. Návrh rozpočtu SPG ve školním roce 2013-2014
4. Stanovy SPG
5. Výpis z registru ekonomických subjektů

V Českém Brodě dne 5.11.2013

....………………………
Petra Straková
předsedkyně HV SPG

příloha č. 1

Čerpání rozpočtu Společnosti přátel gymnázia ve školním roce 2012/13
Počáteční stav k 1.9.2012
Pokladna : 2.523,-- Kč
BÚ: 159.794,-- Kč
Příjmy: příspěvky celkem

222.900 Kč

Výdaje: lyžařský výcvik 5.a8,1.a4 (25 žáků - 400 Kč/žák)
13.1.-20.1.2013, Havlova bouda
10 000
lyžařský výcvik 2.a8, (29 žáků - 400 Kč/žák)
12.1.-19.1.2013, Benecko
11 600
psychologická poradna (2 x 500 Kč)
1 000
primární prevence – spolupráce v kolektivu
1 000
STK výběrový 7.a8,3.a4 (vodácký)
6 000
maturita
1 000
olympiády a soutěže (doprava, odměny)
18 977
Klub mladých diváků (41 žáků VG x 200)
8 200
(49 žáků NG x 100)
4 900
individuální výměna studentů, (5x 2000,- na základě žádosti)
0
odměny nejlepším studentům (5 žáků/3 žáci/třída) (50 x 300)
5 700
volnočasové aktivity učitelů se studenty
30 000
internet
32 928
workshop studentů
3 012
školní výlety (8 x 1000)
6 000
--------------------------------------------celkem
140 317 Kč
nepovinné předměty / 1 hodina 100 Kč
mediální tvorba (prof. Dohnal)
seminář z chemie (prof. Libovický)
sportovní hry (prof. Krčmář)
sportovní hry (prof. Teplý)
gymnastika (prof. Kadeřábek)
fotografický kroužek (prof. Rahmová)
konverzace NEJ (prof. Kantová)
počítačová administrativa (pí. Šimková)

Výdaje celkem

5 400
2 200
12 000
5 800
6 600
4 000
3 000
2 900
------------------------------------------------cekem
41 900 Kč
182 217 Kč

Český Brod , 31.10.2013

……………………………………..
Petra Straková
předsedkyně SPG

příloha č. 2

SPONZORSKÉ DARY
Finanční:
2.000 Kč
4.050 Kč
5.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
8.000 Kč
2.848 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
1.000 Kč
5.000 Kč
3.000 Kč
2.970 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
1.400 Kč
10.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč

Ing. Vostruha
Coca cola
p. Kohoutová, Wojdylová, Hegyivá (na testování SCIO)
Milan Šeda
Olga Nováková
Ondřej Bielak
Magráta o.s. (za spolupořádání Andělského zvonění)
Martin Pepř
Běla Kroupová (židle pro 3.a8)
MUDr. Mádrová (židle pro 3.a8)
Lenka Šedinová
Jan Král
Miroslav Palma
LUMIRMI s.r.o.
p. Kohoutová, Wojdylová, Hegyivá
Jaroslav Talacko
Miroslav Uldrich
Libor Řezníček
Peter Jirát
Panda Plus s.r.o.
Lesya Izay

Materiální:
Brajerovi
Štěpánka Ransdorfová
Zburníkovi
Koudelovi
Brajerovi
Vomáčkovi
Reitzovi
Blažkovi
Rodiče z MěÚ Český Brod
Kohoutovi
Hegyiovi

výmalba učebny včetně materiálu
zařídila elektroinstlaci učebny
česko-německé slovníky
česko-francouzské slovníky
toaletní papíry JUMBO
roční předplatné týdeníku Literární noviny
web kamera k počítači do učebny fyziky
tekuté mýdlo, papírové utěrky
dvouleté předplatné časopisu Psychologie
poháry, medaile a odměna na lyžařské výcviky a sportovní soutěže
sponzorují veškeré tisky letáků, prospektů.....

příloha č. 3

Rozpočet Společnosti přátel gymnázia ve školním roce 2013/14 (Návrh)
Počáteční stav k 1.9.2013
Pokladna : 27.284,-- Kč
BÚ: 226.335,-- Kč
Příjmy: příspěvky (287 studentů x 700 Kč)
příspěvky na kroužky (36 studentů x 600 Kč)

200.900 Kč
21.600 Kč

Výdaje: lyžařský výcvik 5.a8,2.a4 (28 žáků - 300 Kč/žák)
12.1.-19.1.2013, Lyžařská bouda
8 400
lyžařský výcvik 2.a8, (32 žáků - 300 Kč/žák)
15.2.-22.2.2013, Benecko
9 600
psychologická poradna (2 x 500 Kč)
1 000
primární prevence – spolupráce v kolektivu
1 000
STK výběrový 7.a8,3.a4 (vodácký)
6 000
maturita
2 000
olympiády a soutěže (doprava, odměny)
20 000
individuální výměna studentů, (5x 2000,- na základě žádosti)
10 000
odměny úspěšným řešitelům olympiád
13 200
volnočasové aktivity učitelů se studenty
30 000
internet
36 000
testování SCIO (sekunda, tercie, kvarta)
8 700
workshop studentů
3 000
školní výlety (8 x 1000)
8 000
příspěvek na kroužky (mediální kroužek studenti nehradí)
16 400
--------------------------------------------celkem
173 300 Kč
nepovinné předměty / 1 hodina 100 Kč
mediální tvorba (prof. Dohnal)
sportovní hry - florbal (prof. Krčmář)
sportovní hry – volejbal VG (prof. Krčmář)
sportovní hry – volejbal NG (prof. Choueiry)
gymnastika (prof. Kadeřábek)

Výdaje celkem

7 600
7 600
7 600
7 600
7 600
-----------------------------------------------cekem
38 000 Kč
211 300 Kč

Český Brod , 31.10.2013

……………………………………..
Petra Straková
předsedkyně SPG

